บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

5.
5.1

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ตำรำงแสดงทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ณ 30 มิถุนำยน 2559
หน่วย : ล้ำนบำท
ลักษณะทรัพย์สนิ

กำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ

ภำระผูกพัน

1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารส านั ก งาน โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า - เพื่อเป็นโรงงาน คลังสินค้า
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน วงเงินสินเชื่อของบริษัท
ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ และสานักงานใหญ่ของบริษัท กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่ง หนึ่ง โดยวงเงินจานองต่อ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
สถาบันการเงินดังกล่าวรวม 229.40 ล้านบาท

มูลค่ำสุทธิ
ณ 30 มิ.ย. 59

ลักษณะกรรมสิทธิ์

11.58

บริษัท

54.52

บริษัท

2. เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า

- เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

-ไม่มี –

อยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สานักงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงานที่ใช้ใน - เพื่อใช้ในสานักงานของบริษัท
อาคารสานักงานของบริษัท

-ไม่มี –
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หน่วย : ล้ำนบำท
ภำระผูกพัน

มูลค่ำสุทธิ
ณ 30 มิ.ย. 59

ลักษณะกรรมสิทธิ์

4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เชื่ อ มต่ อ ที่ ใ ช้ ใ น - เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท
สานักงานและการดาเนินธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี –

0.63

บริษัท

5. ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจและขนส่ง - เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและ
ขนส่งสินค้าของบริษัท
สินค้า

-ไม่มี –

4.19

บริษัท

-ไม่มี –

4.09

บริษัท

ลักษณะทรัพย์สนิ

กำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ

6. งานระหว่างก่ อสร้างและเครื่องจั กรระหว่าง
- เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
ติดตั้ง
เครื่อ งจั ก รที่ ใช้ ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และส่ ว น บริษัท
ปรับปรุงอาคารสานักงาน โรงงาน
รวม

91.96
หมายเหตุ : บริษัทเช่าที่ดินจานวน 5 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากคุณ ณรงค์ สุวัฒ นพิมพ์ (กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท) สาหรับเป็นที่ตั้งโรงงานและสานักงาน ตั้งอยู่ ที่เลขที่ 270
ถนนเลี ย บคลองภาษี เจริญ ฝั่ งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ (โฉนดเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571 เนื้ อ ที่ รวม 11ไร่ 2งาน 99 ตารางวา) ซึ่ ง มี
รายละเอียดสัญญาเช่า ตามข้อ 5.3.1
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5.2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 0.47 ล้านบาท (ราคาทุน เท่ากับ 4.72 ล้านบาท และค่าตัดจาหน่ายสะสม เท่ากับ 4.25 ล้านบาท)
5.3
5.3.1

สัญญำสำคัญที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจ
สัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
บริษัทได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับ คุณณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญาเช่า
คู่สัญญา
คุณณรงค์ สุวฒ
ั นพิมพ์ เป็น กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า , บริษัทเป็นผู้เช่า
วันที่ทาสัญญา
21 มิถุนายน 2559
รายละเอียดสัญญา - ผู้เช่าตกลงเช่าที่ดิน 5 แปลง โฉนดเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571
มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 11 – 2 – 99 ไร่ หรือคิดเป็น 4,699 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูก
สร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160
อายุสัญญาเช่า
15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2574
อัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าจานวน 241,000 บาทต่อเดือน โดยจะปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี
การชาระค่าเช่า
ชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน ภายในวันสุดท้ายของทุกเดือน ในกรณีวันสุดท้ายของเดือน
เป็นวันหยุดทาการของธนาคาร ให้เลื่อนวันชาระค่าเช่า เป็นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้า
วันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว
เงื่อนไขอื่นๆ
- เมื่อสัญ ญาเช่าสิ้นสุดตามกาหนดในสัญ ญานี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าครอบครอง
โรงงานต่ อไปได้ไม่ น้อยกว่า 12 เดือน และชาระค่าเช่าตามปกติแห่ งสัญ ญานี้เพื่ อ
ดาเนินการโยกย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากโรงงานและยุติการผลิตนับแต่วันที่
สัญญานี้สิ้นสุดลง
- กรณีผู้ให้เช่าจะทาการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใต้สัญญาเช่าฉบับนี้ ผู้ให้เช่าจะ
เสนอขายผู้เช่าเป็นรายแรกตามราคาตลาด โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน
ก่อนครบกาหนดตามสัญญาเช่าฉบับนี้ กรณีไม่สามารถตกลงซื้อขายกันได้ ผู้ให้เช่ามี
สิทธิเสนอผู้ซื้อรายอื่นเพื่อพิจารณาต่อไป แต่เงื่อนไขและราคาที่เสนอต่อผู้ซื้อรายอื่น
จะต้องไม่เป็นเงื่อนไขและราคาที่ดีไปกว่าเงื่อนไขและราคาที่เสนอให้ แก่ผู้เช่า และเมื่อ
มีการตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อรายอื่นเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อให้เวลาผู้เช่าในการจัดหาสถานที่และวางแผนการ
ดาเนินงาน
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5.3.2

สัญญำประกันภัยของสำนักงำนและโรงงำนของบริษัท
1) บริษัทได้ทาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทสานักงาน และโรงงานของบริษัท กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด
(มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คู่สัญญา
บริษั ท กรุงเทพประกัน ภั ย จากั ด (มหาชน) ซึ่ งไม่ ได้เป็ น บริษั ท/บุ คคลที่เกี่ ยวข้ องกับ ผู้ ถือ หุ้ น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
516-01111-13193
วันที่ทาสัญญา
25 มิถุนายน 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันอัคคีภัยความเสี่ยงทรัพย์สินของตัวอาคารของบริษัท บนที่ตั้ง 270 ถนน เลียบคลอง
ภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00น.
วงเงินเอาประกันภัย
7,000,000 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) พื้นที่ 1,152 ตร.ม. วงเงิน 6,000,000 บาท
- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) พื้นที่ 200 ตร.ม. วงเงิน 1,000,000 บาท
หมายเหตุ: กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้ มครองถึง ภัยเพิ่มเติมจากความเสียหายของ
ทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้จากสาเหตุการระเบิด ซึ่งรวมถึงการระเบิดสืบเนื่องมาจากการ
รวมตัวของแก็สที่ตกค้างจากการเผาไหม้ภายในถังเชื้อเพลิง หรือในห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง ของ
อุป กรณ์ ใดๆ ที่ ใช้ ไฟเผาเชื้อ เพลิ งหรือ จากการระเบิ ด ในท่ อ แก็ ส หรือ ท่ อ อื่ น ๆ ที่ ใช้ เป็ น ท่ อ ส่ ง
เชื้อเพลิงเข้าเตาเชื้อเพลิง โดยประกันภัยระเบิดดังกล่าว ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ของตัว
หม้อน้า เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของหม้อน้า รวมถึงถังบรรจุความดัน อันเกิดจากการระเบิดของตัวเอง
ผู้รับผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คู่สัญญา
บริษั ท กรุงเทพประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งไม่ ได้ เป็ น บริษั ท /บุ คคลที่ เกี่ย วข้ องกั บ ผู้ถื อ หุ้ น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
516-01551-10128
วันที่ทาสัญญา
11 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.
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วงเงินเอาประกันภัย

ผู้รับผลประโยชน์

43,000,000 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา
- เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ในการประกอบการ รวมถึง
Boiler และระบบไฟฟ้า
หมายเหตุ: กรมธรรม์นี้ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
และได้ขยายความคุ้มครองถึง
- ความสูญ เสีย หรือความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ความรับผิดชอบ ภัยที่เกิดจากความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อัน
เนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะจากตัวอาคารโดยการเข้าไป หรือออก
จากตัวอาคาร วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย
- ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเครื่องจักร วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละ
ครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกัน Boiler and Pressure Vessel
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
815-01443-16
วันที่ทาสัญญา
24 สิงหาคม 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันความเสียหายต่อ Boiler and Pressure Vessel บนที่ตั้ง 270 ถนน เลียบคลองภาษี
เจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
365 วัน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 .
วงเงินเอาประกันภัย
1,070,000 บาท ประกอบด้วย
- หม้อน้าแบบท่อไฟ สร้างโดยบจก.สหไทยบอยเลอร์ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
- หม้อน้าแบบท่อไฟ ยี่ห้อ Maxitherm วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- หม้อต้ม ผลิตโดย LK Boiler Industry วงเงินไม่เกิน 370,000 บาท
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
816-01551-10063
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วันที่ทาสัญญา
ประเภทประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกันภัย

11 กุมภาพันธ์ 2559
การประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท บนที่ตั้ง 270 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝัง่ ใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30น.
346,500,000 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และ
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต่ า งๆ สต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ สิ น ค้ าระหว่ า งผลิ ต สิ น ค้ า กึ่ ง ส าเร็จ รูป และวั สดุ หี บ ห่ อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ในการประกอบการ รวมถึง Boiler และระบบไฟฟ้า วงเงิน
ไม่เกิน 286,500,000 บาท
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ระยะเวลาชดใช้ 12 เดือน) วงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท
หมายเหตุ: กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง
- การแตกหักโดยอุบัติเหตุของกระจกที่ติดตั้งตรึงตรา ณ สถานที่เอาประกันภัย วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยโจรกรรมซึ่งปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภั ย ต่ อ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า วงเงิ น ไม่ เกิ น 10,000,000 บาทต่ อ อุ บั ติ เหตุ แ ต่ ล ะครั้ ง และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยต่อเครื่องจักร วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัย

2) บริษัทได้ทาประกันภัยอื่นๆ สาหรับประกอบการดาเนินงาน เพื่อรองรับความรับผิดชอบตามกฎหมายและลด
ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่
สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
815-01581-317
วันที่ทาสัญญา
1 กันยายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และ
เกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการ บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษี
เจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 16.30น.
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วงเงินเอาประกันภัย

10,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย ประกอบด้วย
- สาหรับความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
- เครื่องจักรกลที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ แฮนลิฟท์และโฟล์คลิฟท์
หมายเหตุ : กรมธรรม์ประกันภัย นี้ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอา
ประกั น ภั ย หรือ ลู ก จ้ า งของผู้ เอาประกั น ภั ย ซึ่ ง ท างานประจ า ณ สถานที่ ป ระกอบการที่ เอา
ประกันภัย ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายนอกสถานที่
ประกอบการเอาประกันภัย

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
815-01588-98
วันที่ทาสัญญา
19 พฤษภาคม 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว บนที่ตงั้ 270 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝัง่ ใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30น.
วงเงินเอาประกันภัย
1,500,000 บาทต่อครั้ง คุม้ ครองเฉพาะบริเวณแนวเขตทีย่ ื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประกอบด้วย
- การเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดใช้ 200,000 บาทต่อคน
- ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินคนละ 200,000 บาทต่อคน
(ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีข้างต้นรวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน)
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย โดยชดใช้ตามความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันของสูญหายระหว่างการขนส่งและการชาระเงินปลายทาง
(Comprehensive Credit Insurance)
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
815-01587-2
วันที่ทาสัญญา
21 พฤศจิกายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันของสูญหายระหว่างการขนส่ง และหากลูกค้าไม่ชาระเงินปลายทาง บนที่ตั้ง 270
ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
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ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกันภัย

365 วัน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.01น.
50,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
วงเงินไม่ เกิน 50,000,000 บาท โดยคิด จาก 90% ของมู ลค่ าสู ญ หาย หรือ 50,000,000 บาท
ขึ้นอยู่กับมูลค่าใดจะน้อยกว่า สาหรับประเทศ ดังนี้ :
ไทย สิงคโปร์ โปแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้
ศรีลังกา บราซิล มอริเชียส อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดจาก 90% ของมูลค่าสูญหาย หรือ 5,000,000 บาท ขึ้นอยู่
กับมูลค่าใดจะน้อยกว่า สาหรับประเทศ ดังนี้ :
บังกลาเทศ เซเนกัล เวียดนาม เปรู กัวเตมาลา กัมพูชา
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดจาก 50% ของมูลค่าสูญหาย หรือ 5,000,000 บาท ขึ้นอยู่
กับมูลค่าใดจะน้อยกว่า สาหรับประเทศกาน่า
โดยในปี 2558 บริษัทมีวงเงินที่ครอบคลุมยอดขาย 384.87 ล้านบาท (ยอดลูกหนี้การค้า 135.56
ล้านบาท) และมีระยะเวลาการชาระ 30-150 วัน
เงื่อนไข / การดาเนินการ - จดหมายทวงถาม
เรียกชาระหนี้
 เมื่อลูกค้าค้างชาระ 61-90 วัน แผนกการเงินบริษัทจะติดตามทวงถามทางโทรศัพท์
 เมื่อลูกค้าค้างชาระ 91-120 วันขึน้ ไป แผนกการเงินบริษัทจะส่งจดหมายทวงถามครั้งที่ 1
 หากไม่มกี ารชาระ แผนกการเงินบริษัทจะส่งจดหมายทวงถามครั้งที่ 2
 หากไม่มกี ารชาระ แผนกการเงินบริษัทจะส่งจดหมายทวงถามครั้งที่ 3
- ทางบริษัทจะแจ้งบริษัทประกันภัยตั้งแต่จดหมายทวงถามครั้งที่ 1,2 และ 3
- บริษัทต้องทาเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรของมูลค่าที่สูญเสีย และภายใน 180 วัน บริษัท
ประกันจะทาการชาระเงินคืนให้บริษัท และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามลูกหนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยสาหรับเงิน
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
815-01559-92
วันที่ทาสัญญา
1 กันยายน 2559
ประเภทประกันภัย
การประกันความสูญเสียของเงิน บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝัง่ ใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา12.00น.
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วงเงินเอาประกันภัย

1,350,000 บาท ประกอบด้วย
- ความสูญ เสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน และความสูญ เสียของเงินภายนอก
สถานที่เอาประกันภัยขณะที่ขนส่งตามเส้นทางที่ระบุไว้ วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท
- ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย และความสูญเสียของเงินภายในตูน้ ิรภัยหรือ
ห้องนิรภัย วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่เอาประกันภัยและทรัพย์สินอื่นๆ
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันความรับผิดสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่
คู่สัญญา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึง่ ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
815-01584-16
วันที่ทาสัญญา
13 ตุลาคม 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันความรับผิดสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ระยะเวลาประกันภัย
366 วัน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 24.01น.
วงเงินเอาประกันภัย
80,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ส่วนที่ 1 ความรับผิดสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ ความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 การชดใช้คืนให้แก่บริษทั ความสูญเสียต่างๆ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบแทนกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ส่วนที่ 3 ความคุ้มครองต่อตัวองค์กร ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ความรับผิดชอบตาม
กฎหมายในการว่าจ้างงาน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผูใ้ ห้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อ
ประกันความรับผิด
คู่สัญญา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
เลขที่
BWG 04 06/59-1339
วันที่ทาสัญญา
13 มิถุนายน 2559
ประเภทสัญญา
การตกลงที่จะกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560

หน้า 5 – 9

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดสัญญา

รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ลาดับที่ 1 Hot melt
ปริมาณ 40 ตัน/ปี กาจัดโดยทาเชือ้ เพลิงผสม
ลาดับที่ 2 ภาชนะปนเปื้อน ปริมาณ 12 ตัน/ปี กาจัดโดยปรับเสถียรและฝังกลบแบบปลอดภัย
ลาดับที่ 3 หลอดไฟ
ปริมาณ 0.11 ตัน/ปี กาจัดโดยทาเชื้อเพลิงผสม
ลาดับที่ 4 วัสดุปนเปื้อน ปริมาณ 30 ตัน/ปี กาจัดโดยทาเชือ้ เพลิงผสม

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผูใ้ ห้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อ
ประกันความรับผิด
คู่สัญญา
ห้างหุ้นส่วนจากัด โอ.ที.วา. อินดัสทรีส์ดรัม
เลขที่
OTWA 2016/0009
วันที่ทาสัญญา
16 มิถุนายน 2559
ประเภทสัญญา
การตกลงที่จะกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บนที่ตั้ง 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
รายละเอียดสัญญา
รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
คือ ภาชนะปนเปื้อน ปริมาณ 30 ตัน/ปี นากลับมาใช้ประโยชน์อกี ด้วยวิธีอื่นๆ

หน้า 5 – 10

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

5.4

เครื่องหมำยกำรค้ำ
บริษั ท ได้ จดทะเบี ยนเครื่อ งหมายการค้า กับ กรมทรัพ ย์ สินทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยการจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการค้านี้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี รายละเอียดดังนี้
ลำดับ
1

เครื่องหมำยกำรค้ำ

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้ำ

เลขทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

บริษัท

กาวยาง

ค199227

25 ก.ย.2556
- 24 ก.ย. 2566

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค378540

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค378541

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค380168

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค380179

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค380297

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค380322

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

2

3

4

5

6

7
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ลำดับ
8

9

เครื่องหมำยกำรค้ำ

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้ำ

เลขทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

บริษัท

กาวยาง

คาขอ เลขที่
307800

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2559

บริษัท

กาวอุตสาหกรรม

ค232894

28 มีค. 2558
- 27 มีค. 2568

บริษัท

บริการจัดการธุรกิจด้าน
จาหน่ายสินค้าประเภทกาว
อุตสาหกรรม

บ28612

28 มีค. 2558
- 27 มีค. 2568

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
926990

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2558

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
926991

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2558

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
936873

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
936877

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2558

บริษัท

กาวใช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
1049843

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

10

11

12

13

14

15
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ลำดับ
16

เครื่องหมำยกำรค้ำ

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้ำ

เลขทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค378717

10 เม.ย. 2555
- 9 เมย. 2565

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค418982

16 พ.ค.2557
- 15 พ.ค.2567

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

ค418983

16 พ.ค.2557
- 15 พ.ค.2567

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
842702

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2555

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทา
รองเท้า

คาขอ เลขที่
936878

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

บริษัท

กาวยาง

ค63002

19 ก.ย. 2550
- 18 ก.ย. 2560

บริษัท

กาวยาง

คาขอ เลขที่
307760

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2559

บริษัท

กาวยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ค416135

22 ม.ค.2556
- 21 ม.ค.2566

17

18

19

20
ฃฃฃ

21

22

23
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ลำดับ
24

เครื่องหมำยกำรค้ำ

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้ำ

เลขทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

ค216555

8 ก.ค. 2557
- 7 ก.ค. 2567

บริษัท

กาวยาง

ค160808

21 มิ.ย. 2554
- 20 มิ.ย. 2564

บริษัท

กาวยางที่เป็นสารยึดติดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม

ค391535

7 พ.ค.2556
- 6 พ.ค.2566

บริษัท

กาวยางที่เป็นสารยึดติด
ใช้ในอุตสาหกรรม

คาขอ เลขที่
892924

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

บริษัท

กาวยางที่เป็นสารยึดติด
ใช้ในอุตสาหกรรม

คาขอ เลขที่
892927

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2557

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

ค400783

7 พ.ค. 2556
- 6 พ.ค. 2566

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

ค400205

17 พ.ค. 2556
- 16 พ.ค. 2566

บริษัท

กาวยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ค405373

17 พ.ค.2556
- 16 พ.ค.2566

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

คาขอ เลขที่
1002984

อยู่ระหว่างการต่ออายุ
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน
2559

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

คาขอ เลขที่
1049841

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

25

26

27

ICETECH
28

DELTABOND
29

30

31

CELESTE

32
บริษัท
33
บริษัท
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ลำดับ
34

35

เครื่องหมำยกำรค้ำ

Selistick

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้ำ

เลขทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

บริษัท

กาวทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม

คาขอ เลขที่
1049842

อยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยได้ยื่นคาขอเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

บริษัท

กาวยาง

ค395185

22 ม.ค. 2556
- 21 ม.ค. 2566

บริษัท

บริการล้างทาความสะอาด
เครื่องจักร บริการซ่อมบารุง
ดูแล รักษาเครื่องจักร

บ72775

13 มิ.ย.2557
- 12 มิ.ย.2567

บริษัท

สีพ่นรถยนต์

ค213748

8 ก.ค. 2557
- 7 ก.ค. 2567

บริษัท

สีพ่นรถยนต์ สีโป้ว ทินเนอร์
แลคเกอร์ สารเคลือบสี น้ายา
ขัดสี ครีมขัดเงา น้ายาขัดเงา
น้ายาปูนฉาบ

ค160807

21 มิ.ย. 2554
- 20 มิ.ย. 2564

บริษัท

สีทา ยูรีเทน ทินเนอร์ แล็คเกอร์

ค143220

28 มิ.ย. 2555
- 27 มิ.ย. 2565

บริษัท

สีโป้ว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีพ่น
รถยนต์ สารเคลือบสี ครีมขัด
เงาสี น้ายาขัดเงาสี

ค370363

12 พ.ค. 2554
- 11 พ.ค. 2564

บริษัท

สีผสมอาหาร

ค177083

28 มิ.ย.2555
- 27 มิ.ย. 2565

บริษัท

สารปรุงแต่งรสและกลิ่น
ยกเว้น หัวน้ามันหอมระเหย

ค213753

29 เม.ย.2557
- 28 เม.ย.2567

36

37
38

39

40

41

42
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ลำดับ
43

44
45

เครื่องหมำยกำรค้ำ

Seliflex
Selibon
d

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้ำ

เลขทะเบียน

ระยะเวลำคุ้มครอง

บริษัท

บริการจัดการขายสี น้ามัน
เคลือบเงา สารกันสนิม เรซิ่น
น้ายาปูนฉาบ กันซึม กาวยาง

บ16200

21 มิ.ย. 2554
- 20 มิ.ย. 2564

บริษัท

กาวยาง

ค395186

22 ม.ค. 2556
- 21 ม.ค. 2566

บริษัท

กาวยาง

ค395187

22 ม.ค. 2556
- 21 ม.ค. 2566
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

5.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 1.00 ล้านบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน มูลค่ำเงินลงทุน
บริษัท
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(%)
(ล้ำนบำท)
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1.00
1.00
99.97%
1.00
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
สาหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะคานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะเกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสาคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตาม
ขอบเขตอานาจการอนุมัติที่กาหนดไว้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการไม่
น้อยกว่าสัดส่วนการลงทุน ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหาร และนโยบายการที่สาคัญของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท
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